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Numa verdadeira apologia à diversidade
cultural e paisagística do “Porto e Norte de
Portugal”, dedicamos a presente edição ao
TOURING, convidando-o deste modo a viajar
connosco, percorrendo os muitos caminhos que
lhe permitirão descobrir, conhecer e explorar
os mais diversos atrativos deste fantástico
destino de férias, tal como você mesmo poderá
comprovar.
Aliás, ao facto de Portugal ser hoje um dos
principais destinos turísticos do mundo, não é
indiferente a crescente procura que o Porto e
Norte tem tido, aliada à qualidade e ao prestígio
de uma oferta única, objeto de um continuum
de prémios e galardões que, simultaneamente,
têm justamente obsequiado o empenho e
o nível de serviços prestados pelo setor
empresarial nortenho.
Aqui, de forma independente ou em grupo, o
TOURING permitir-lhe-á realizar uma panóplia
imensa de tours, rotas ou circuitos, de diferente
duração e extensão, que muito para além do
facto destes poderem ser de conteúdo genérico
ou temático, lhe proporcionarão empolgantes e
agradáveis momentos.
Contribuindo efetivamente para a sua
satisfação, este é um destino que para além
de lhe oferecer tranquilidade, conforto
e estabilidade oferece, ainda, novas e
enriquecedoras experiências.

Culturalmente rico e com paisagens
naturalmente arrebatadoras, dispondo
de uma imensa variedade de atrativos,
o Porto e Norte de Portugal é um dos
mais importantes destinos nacionais de
TOURING e um dos que, no litoral ou no
interior, fará as delícias de quem o visitar,
proporcionando-lhe a agradável sensação de
querer regressar.
Venha daí e viaje connosco à descoberta.
Nós esperamos por si!...
Melchior Moreira
Presidente da TPNP-ER
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DESEMPENHO TURÍSTICO
DORMIDAS POR REGIÃO

MOVIMENTO DE NAVIOS
DE CRUZEIRO E PASSAGEIROS
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MAIO 2013

MOVIMENTO MENSAL | ABRIL 2013

Residentes no estrangeiro contribuem para os
resultados positivos na hotelaria
A Hotelaria registou 1,4 milhões de hóspedes em
maio de 2013, + 7,0% que em maio de 2012, e
cerca de 4,0 milhões de dormidas (+11,8%). Este
último acréscimo contou essencialmente com o
contributo dos não residentes, cujo número de
dormidas cresceu 15,5% face a maio de 2012
(+2,6% em maio de 2012 por comparação com
maio de 2011). Os proveitos apresentaram
igualmente uma evolução homóloga favorável
(+8,9% para os proveitos totais e + 12,2% para os
de aposento), face aos resultados registados no
mês homólogo de 2012.

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

NUTS II
PORTUGAL
NORTE
CENTRO
LISBOA

DORMIDAS

MAI.12
3537,6
412,7
334,6
900,3

MAI.13
3954,0
461,0
349,2
996,2

TAXA DE
VARIAÇÕES (%)

11,8
11,7
4,4
10,7

ALENTEJO

97,1

100,4

3,4

ALGARVE

1179,6

1370,9

16,2

AÇORES

90,7

101,3

11,6

MADEIRA

522,5

575,1

10,1

NUTS II

TAXA DE OCUPAÇÃO (%)

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.

2012

2013

VARIAÇÃO (%)

Nº DE NAVIOS

7

8

14

Nº DE PASSAGEIROS

7234

0

-100

TRÂNSITO

7220

0

-100

EMBARQUE

6

0

-100

DESEMBARQUE

8

0

-100

MOVIMENTO ACUMULADO | ABRIL 2013

ESTADA MÉDIA
( Nº NOITES)

MAI.12

MAI.13

MAI.12

MAI.13

PORTUGAL

40,2

44,1

2,7

2,8

NORTE

32,6

36,1

1,7

1,7

CENTRO

26,6

27,3

1,7

1,7

LISBOA

52,2

57,5

2,2

2,4

ALENTEJO

24,1

27,1

1,6

1,7

ALGARVE

39,3

43,6

4,2

4,4

AÇORES

34,7

37,3

2,9

3,2

MADEIRA

59,3

65,1

5,2

5,3

2012

2013

VARIAÇÃO (%)

Nº DE NAVIOS

11

10

-9

Nº DE PASSAGEIROS

12009

1731

-86

TRÂNSITO

11974

1721

-86

EMBARQUE

14

6

-71

DESEMBARQUE

21

6

-71

Quadro | Movimento de nº de barcos
de cruzeiro e passageiros
Fonte | Gestão Comercial
Portuária | Estatística
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CULTURA, PATRIMÓNIO,
TURISMO…
UMA CONJUGAÇÃO
PERFEITA NO DESTINO
TURÍSTICO PORTO E
NORTE DE PORTUGAL

O Turismo favorece a internacionalização
do Património, da Cultura, aproxima os
Povos, fomenta a Paz, cria riqueza, material
e imaterial, contribui para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Imbuídos
deste espírito de desenvolvimento, no Porto
e Norte de Portugal trabalhamos no sentido
de promover um Turismo cada vez mais
Inteligente, Inclusivo, Sustentável.
A visita ao Porto e Norte de Portugal é
fortemente motivada pelo interesse em
conhecer a Cultura, a Identidade, a História,
o Património da Região onde nasceu este
belo país que é Portugal e onde se iniciou a
expansão de um Povo lutador, que deu novos
Mundos ao Mundo.
O Porto e Norte de Portugal tem um
forte potencial para a consolidação e
desenvolvimento do Turismo Cultural.
Proporciona ao visitante experiências únicas,
diferenciadoras, um contacto com a História
dos nossos antepassados, mas também com
a modernidade, a contemporaneidade…

Desde os seus quatro Sítios classificados
pela UNESCO como Património Mundial,
às Cidades e Vilas Históricas, aos Museus,
aos Monumentos classificados e de elevado
valor patrimonial, ao Património Industrial,
à Arquitectura Contemporânea e Rota
do Românico, à sua Agenda Cultural e
Tradições, o Porto e Norte de Portugal
possui um conjunto valioso e diversificado
de recursos e produtos turísticos únicos,
diferenciadores, que permitem posicionar
este destino turístico como o Destino de
Excelência do Turismo Cultural em Portugal.
O Porto e Norte de Portugal Con(m) Vida…

UMA ALTERNATIVA
CULTURAL E PAISAGÍSTICA
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ROTA DO ROMÂNICO
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No âmbito de
visitas organizadas,
monitorizadas
pelos nossos
serviços, foram já
mais de 30.000 os
visitantes da Rota
do Românico.

Qual a importância do Turismo, mais
concretamente do produto turístico
Touring Cultural & Paisagístico no
desenvolvimento e consolidação da
missão e objetivos da Rota do Românico?
A Rota do Românico tem representado um
grande desafio para o território do Tâmega e
Sousa. Assumindo-se, desde a sua génese,
como um projeto de desenvolvimento
regional, assente num conjunto de
monumentos de matriz românica, aliado ao
aproveitamento de um conjunto de recursos
disponibilizados pela região, a criação desta
Rota traduziu a vontade de criar um produto
turístico-cultural de excelência que servisse
de âncora ao desenvolvimento integrado do
território.
Embora este projeto não tenha a pretensão
de resolver todos os problemas estruturais
da região, tem dado um forte contributo
para a atenuação dos estrangulamentos,

12 | ENTREVISTA

Rosário Correia Machado
Diretora da Rota do Românico

quer do Tâmega e Sousa no seu conjunto,
quer da própria atividade turística nacional,
sobretudo porque o principal produto que
desenvolve – o touring cultural e
paisagístico – se apresenta cada vez mais
como uma alternativa ao produto sol e mar,
e, dado que regista um nível de
desconcentração geográfica, a procura não
é centralizada em época de pico de férias e
possibilita a diversificação do produto
oferecido, indo, assim, também ao encontro
das orientações estratégicas para o turismo
português.
De referir que, em 2008, no âmbito do
lançamento da iniciativa de desenvolvimento
regional Estratégias de Eficiência Coletiva
PROVERE, iniciámos um processo de
concertação entre os vários agentes
económicos da região, tanto públicos como
privados, com o objetivo de apresentar uma
verdadeira estratégia de eficiência coletiva

De que forma a Rota do Românico
contribui para a atratividade turística do
destino Porto e Norte de Portugal?
Apesar do trabalho desenvolvido desde
1998, a Rota do Românico apenas foi
apresentada publicamente em 2008.
O trabalho na promoção do projeto e na
captação de visitantes e turistas para o
Tâmega e Sousa e, de modo mais lado, para
o Norte de Portugal, é, por isso,
relativamente recente, mas os resultados
obtidos permitem-nos encarar o futuro com
redobradas expetativas.
No âmbito de visitas organizadas, que foram
monitorizadas pelos nossos serviços, foram
já mais de 30.000 os visitantes da Rota do
Românico. Contudo, não esqueçamos que
estamos na presença de um perfil de turista,
de vocação cultural e paisagística, que
prepara e realiza as suas visitas de uma
forma cada vez mais autónoma, pelo que o
fluxo será muito superior ao efetivamente
controlado.
Convém, ainda, referir que, para além da
atratividade turística deste produto, o
trabalho da Rota do Românico tem sido
igualmente reconhecido pelo seu papel no
aparecimento ou crescimento de um
conjunto alargado de atividades e negócios,
geradores de receitas, emprego e
notoriedade para a região, com destaque
para unidades de elevada qualidade ao nível
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em torno de um objetivo comum – a
dinamização da Rota do Românico.
No âmbito desta iniciativa conseguimos
agregar em torno do nosso projeto 133
agentes públicos e privados, num total de
191 projetos. A estratégia de eficiência
coletiva PROVERE prova que a comunidade
já interiorizou que a Rota do Românico é
uma mais-valia para a região e que poderá
contribuir claramente, a diversos níveis,
para o desenvolvimento desta.

do alojamento, da restauração, de empresas
de animação turística, de roteiros turísticos
temáticos e de unidades museológicas.
Tendo como exemplo a Rota do Românico,
que importância atribui à estruturação dos
produtos turísticos para o
desenvolvimento dos Territórios?
A Rota do Românico é um projeto nascido no
seio de uma associação de municípios, a
VALSOUSA, mas que tem pautado o seu
desenvolvimento e a sua consolidação num
trabalho em rede, aproveitando as sinergias
de múltiplos parceiros públicos e privados.
O sucesso deste projeto é demonstrativo de
que, por um lado, a estruturação de
produtos turísticos deverá assentar na
partilha de recursos e no envolvimento de
agentes turísticos, culturais e económicos,
de âmbito público e privado, e, por outro
lado, quanto mais organizada for a oferta

turística, mais serão os motivos de
permanência no respetivo território e,
consequentemente, de consumo no mesmo.
Ao reforçarmos a competitividade do nosso
produto turístico, através de um diálogo
permanente entre os distintos parceiros e da
consolidação de propostas de fruição dos
territórios, estaremos, indubitavelmente, a
proporcionar oportunidades de negócio nas
economias locais, a contribuir para o
aumento de receitas associadas aos
serviços prestados e a fomentar o
investimento na valorização dos recursos
naturais e patrimoniais, garantias essenciais
para o desenvolvimento e sustentabilidade
dos territórios.
www.rotadoromanico.com

A INFLUÊNCIA PRÉ-ROMANA
NA REGIÃO
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CULTURA CASTREJA
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A cultura castreja do Noroeste Peninsular
apresenta uma forte personalidade no
quadro da Proto-História europeia. A sua
originalidade foi já reconhecida pelos
autores clássicos, em especial pelo
historiador e geógrafo grego Estrabão (6463 a.c. – 24-25 a.c.).
A criação da Rede de Castros do Noroeste
Peninsular visa promover a divulgação e
salvaguarda deste conjunto de sítios
arqueológicos, conhecidos como Castros,
Cividades ou Citânias, que constituem
expressões materiais particularmente
relevantes do conjunto de povos que ocupou
esta região da Península Ibérica, em
particular no período anterior à chegada dos
romanos.
Sítios de notável enquadramento
paisagístico, ocupando geralmente cabeços
de média altitude mas com uma implantação
estratégica que lhes permite dominar

visualmente um extenso território
envolvente, muitas vezes bacias
hidrográficas ou zonas litorais, e lhes
confere uma posição de lugar central no
quadro do respetivo ordenamento territorial.
Dotados de fortes sistemas construtivos,
com várias ordens de muralhas, e uma clara
organização proto-urbana de estrutura
regular, com arruamentos e construções de
planta circular e quadrangular agrupadas
em conjuntos de unidades domésticas ou
núcleos familiares, correspondente aos
primórdios da influência romana na região,
estes povoados evidenciam já uma clara
hierarquização no modelo de organização e
ocupação do território, articulando-se entre
si numa rede bem estruturada de funções,
valências económicas e dependências.
www.castrosdonoroeste.pt
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Estes povoados
evidenciam
uma clara
hierarquização no
modelo de
organização e
ocupação do
território,
articulando-se
entre si numa rede
bem estruturada
de funções.

REVITALIZAR AS ALDEIAS
O TURISMO DE ALDEIA
COMO POTENCIAL DE
DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA DOS
NÚCLEOS RURAIS
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um projeto em expansão

23 | TEMA

22 | TEMA

A valorização e
promoção do
património local, o
reforço da
identidade territorial,
numa perspetiva
de consolidação
e alargamento
das parcerias
locais, regionais,
nacionais, é o desfio
da rede “Aldeias
de Portugal”

Resultante de uma parceria entre Associações
de Desenvolvimento Local (ADL`s),
empenhadas na requalificação, promoção e
dinamização turística das aldeias rurais
integradas nos seus territórios de intervenção,
foi criada a Associação do Turismo de Aldeia
(ATA), tendo por base a importância dessas
aldeias e o seu potencial em termos turísticos.
Esta caracteriza-se por ser uma organização
de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que se
destina à requalificação de aldeias rurais onde
se insere a dinamização dos espaços, serviços,
produtos e atividades complementares, como
a animação, as tradições, e os costumes.
A estratégia dinamizada por esta parceria tem
permitido o desenvolvimento integrado e
sustentado do turismo nos territórios rurais
classificados, a valorização de recursos e
produtos locais e a preservação da cultura e
do património do mundo rural através da
marca “Aldeias de Portugal”.

As “Aldeias de Portugal” são um novo
conceito – da forma de abordar o Turismo
Rural – que se diferencia da restante oferta
por proporcionar aos seus visitantes a
“Experiencia da Ruralidade”, através de um
produto único e inimitável, mais
personalizado, que valoriza a hospitalidade,
o lazer os usos e costumes.
Investir na potenciação do Turismo de
Aldeia, em paralelo com a fixação e
rejuvenescimento das populações, a
valorização e promoção do património local,
o reforço da identidade territorial, numa
perspetiva de consolidação e alargamento
das parcerias locais, regionais, nacionais e
transnacionais criadas, é o desafio da rede
“Aldeias de Portugal”, constituída
atualmente por 83 aldeias classificadas e
integradas nos territórios de intervenção
das 15 ADL`s que a ATA representa,
cobrindo toda a região norte do país.

Apesar destes espaços rurais se
distinguirem pela sua presença remota na
história, conservam legados de grande valor
patrimonial e cultural, através do qual se
destacam as calçadas pavimentadas onde
predomina a pedra granítica ou o xisto; as
elegantes praças e os pelourinhos, os
chafarizes, as quintas e os amplos terrenos,
cautelosamente trabalhados.
São muitas as casas típicas com
características herdadas do meio rural que
abrem as portas ao turismo. Em todas elas
houve a preocupação de conciliar a rica
arquitetura popular com a qualidade de
acomodação devida aos hóspedes.
As Igrejas românticas, barrocas ou
renascentistas, os santuários, mosteiros e
conventos são igualmente um ponto de
grande atração não somente pela sua beleza
arquitetónica bem como pelo seu interior
minuciosamente trabalhado.

www.aldeiasdeportugal.com.pt
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Nas “Aldeias de Portugal” facilmente se
encontram parques naturais onde é possível
desfrutar de ar puro, de modo sereno e
despreocupado.
Parte integrante da cultura destas regiões, é
de indiscutível referência, o folclore e as
festas e romarias que animam as aldeias e se
enchem de povo.
Mas a oferta cultural das Aldeias de Portugal
passa também pelos roteiros do artesanato,
gastronomia e dos vinhos, indissociável destes
lugares e que proporcionam sempre manjares
apetitosos confecionados ainda segundo
processos artesanais.
Cada vez é mais reconhecido às “Aldeias de
Portugal” um passado de tradições expresso
pelas suas gentes, cultura, usos e costumes,
uma tradição que não morreu com o tempo e
que tem deixado cada vez menos gente
indiferente.

ROTEIRO DAS MINAS
UM CONTRIBUTO PARA A
DIFERENCIAÇÃO DA OFERTA
TURÍSTICA NACIONAL
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pontos de interesse mineiro e geológico

O Roteiro das minas e pontos de interesse
mineiro e geológico de Portugal é uma
iniciativa que visa genericamente promover
a visitação a um vasto conjunto de locais
de relevância geológica e mineira, e assim
contribuir para o conhecimento científico
e do património mineiro e geológico de
Portugal e o desenvolvimento local.
O Roteiro está disponível numa plataforma
web em www.roteirodeminas.pt. Trata-se
de um projeto da Direcção Geral de Energia
e Geologia, da Empresa de Desenvolvimento
Mineiro SA, de trinta entidades com
responsabilidades de gestão da oferta local,
com o importante apoio de diversas outras
como é o caso da Entidade Regional de
Turismo Porto e Norte de Portugal, apoio
que se tem concretizado desde o primeiro
momento.
O Roteiro tem como objectivos dar
visibilidade a um conjunto de ofertas
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Promover a
visitação a um
vasto conjunto
de locais de
relevância
geológica e
mineira, é
contribuir para
o conhecimento
científico do
património
mineiro e
geológico de
Portugal

locais já implementadas, contribuir para
a valorização e defesa do património
associado à actividade mineira e promover
o conhecimento científico associado aos
diferentes locais. Os locais representados
no Roteiro são essencialmente de carácter
lúdico, cultural, pedagógico, científico, têm
forçosamente uma estrutura de apoio à
visitação através do envolvimento ativo de
um vasto conjunto de entidades das mais
diversas origens. Dirige-se a um público
genérico, mas também a especialistas e ao
meio escolar, e está disponível nas línguas
portuguesa, inglesa e castelhana.
As minas abandonadas têm constituído
uma preocupação em todo o mundo,
comportando, em muitos casos, uma pesada
herança nos domínios ambiental e de
segurança não devidamente salvaguardados
aquando da exploração mineira; mas
constituem também um património
(material e imaterial) único, de elevado
potencial e de grande relevância para o
conhecimento da história do homem e da
sua relação com a natureza. À recente
preocupação ambiental juntam-se outros
domínios de interesse e de intervenção,
como são a salvaguarda do património
e das “marcas” que ficaram aos mais
diversos níveis; a reanimação dos territórios
onde se inserem; e a rentabilização dos
investimentos realizados na adequação
destes espaços e equipamentos, com vista
a poderem ser visitados pelo público. Assim,
a divulgação científica da actividade mineira
e da geologia, e o aproveitamento do seu
potencial para o desenvolvimento local,
nomeadamente através da procura turística,
são os pontos de partida do “Roteiro das
minas e pontos de interesse mineiro
e geológico de Portugal” dando valor à
elevada atractividade que o tema (minas,
mineiros, etc.) possui numa procura turística

crescente de experiências diferenciadas.
Os locais estão direta ou indiretamente
associadas à atividade mineira e à geologia
em geral, podendo ser de carácter lúdico,
cultural, pedagógico ou científico. A título de
exemplo podemos referir: Museus mineiros
e/ou geológicos; Centros de interpretação
dos locais; Centros de I&D; Paisagens
naturais (com pormenores geológicos
particulares).
Faça uma “boa viagem” no Roteiro das Minas
e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico
de Portugal em www.roteirodeminas.pt,
e descubra os interessantes locais que lhe
damos a conhecer.
Equipa do Roteiro das minas e pontos de
interesse mineiro e geológico de Portugal
roteirodeminas@dgeg.pt
www.roteirodeminas.pt

TURISMO INDUSTRIAL
VEJA A NOSSA INDUSTRIA
A TRABALHAR
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S. João da Madeira

www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
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A histórica Viarco, única fábrica de lápis em
Portugal. As empresas de calçado Helsar e
Evereste, representantes da qualidade e do
design dos sapatos produzidos em S. João
da Madeira. A Cortadoria Nacional de Pêlo e
a Fepsa, referências mundiais da indústria
da chapelaria. A Heliotêxtil, de onde saem
etiquetas e tantos outros acessórios têxteis
para um sem número de marcas de
prestígio. O Museu da Chapelaria, sem igual
na Península Ibérica. Não faltam razões
para percorrer os Circuitos pelo Património
Industrial de S. João da Madeira,
começando pelo respetivo Welcome Center,
localizado na emblemática Torre da Oliva.
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PATRIMÓNIO MUNDIAL

Vale do Côa,
Centro Histórico de
Guimarães,
Alto Douro Vinhateiro,
Centro Histórico do Porto,
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Os quatro Sítios
classificados
Património
Mundial pela
UNESCO,
conferem uma
singularidade
histórica,
arquitetónica e
paisagística a
este território.
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MUSEUS
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Os museus
contêm um
pedaço da
nossa história,
constituindo um
momento de
lazer ao mesmo
tempo que
enriquecem
culturalmente
quem os
visita…
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LENDAS E TRADIÇÕES
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A cultura
popular presta
homenagem às
lendas e
tradições
pagãs, hinos às
forças da
natureza e aos
mitos da região.

TOURING CULTURAL EDIÇÕES
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Para visualização e download:
http://www.portoenorte.pt/client/skins/categoria.php?cat=191&top=14
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Festival do Norte ACONTECEU
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11 a 16 de junho
Porto

FESTA DA BUGIADA E
MOURISCADA
PROMOÇÃO

Decorreu no passado dia 11 de Junho na
Loja Interativa do Aeroporto Francisco
Sá Carneiro a promoção da Bugiada e
Mouriscada. Em Valongo a paisagem
natural e as tradições culturais são um
património importante da identidade própria
do concelho e da região. O S. João de
Sobrado, também conhecido como FESTA
DA BUGIADA E MOURISCADA é uma
manifestação popular que encena a luta
entre bugios e mourisqueiros motivada pela
disputa de uma imagem milagrosa de S.
João Batista.
Eleita como uma das mais significativas
tradições festivas do país e reconhecida
como património de interesse municipal,
integra ainda o património da Máscara
Ibérica. Atualmente, e fruto de um conjunto
de sinergias, está em construção uma
candidatura à Lista Representativa da
Património Cultural Imaterial, da UNESCO.

Apaixonada, colorida e exuberante, integra
este ano a programação do Festival do
Norte, numa tradição que envolve centenas
de figurantes e atrai mais de 30000
visitantes a Sobrado, no Município de
Valongo.
A acção proposta pretendeu dar a conhecer
este recurso turístico e referência identitária
do Município de Valongo, clamando por
atenção nomeadamente da realização da
festa.
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FEIRA DO ALVARINHO
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
4 de julho
Monção

Numa ação conjunta da Entidade Regional
de Turismo do Porto e Norte de Portugal
e da Câmara Municipal de Monção foi
realizada uma Conferência de Imprensa
de apresentação da Feira do Alvarinho de
Monção no Castelo de Santiago da Barra
(Viana do Castelo) um elevado número de
Jornalistas que fizeram ampla divulgação
deste prestigiado evento.

TURISMO RELIGIOSO
INAUGURAÇÃO DA FUTURA
DELEGAÇÃO
5 de julho
Braga

Foram entregues pelo Presidente da Câmara
Municipal de Braga, Eng. Mesquita Machado
ao Presidente da TPNP, DR. Melchior
Moreira, as chaves do futuro espaço da
Delegação de Turismo Religioso em Braga.
O espaço situa-se na antiga estação de
caminhos de ferro em Braga, porta de
entrada de inúmeros turistas que chegam
à cidade dos Arcebispos. A abertura do
espaço está prevista para o inicio do mês de
Setembro.
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5 de junho
Porto

FESTAS GRANDES
DO CONCELHO DE VALONGO
PROMOÇÃO NA LOJA
INTERATIVA DO AFSC

No passado dia 5 de Julho decorreu no
Aeroporto Francisco Sá Carneiro uma ação
de promoção do Município de Lousada
apresentando as Festas Grandes do
Concelho em Honra do Senhor dos Aflitos
o Verão Cultural e Festival Tradicional
(Feira de Artesanato e Mostra dos Produtos
Locais) e as Rotas Gourmet. A animação
esteve a cargo de Luís Machado e os
Pienses, o artesanato ao vivo (cestaria)
contou com a presença de Artur Ribeiro,
tendo sido ainda dado a provar vinhos
da Casa de Vila Verde (Rotas Gourmet),
queijos da Quinta da Tapada (Rotas
Gourmet) e vinhos da Quinta de Lourosa
(Rotas Gourmet). Durante o dia ainda foi
possível assistir a um Showcooking com o
Chef Samuel Teixeira que confecionou os
seguintes pratos:

. Sonhos de bacalhau com Broa de Milho
. Brigadeiros de alheira com chutney de
cebola e vinho do Porto
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FESTIVAL DO NORTE
OPERAÇÃO OLIVEIRA
6 de julho
Guimarães

Dia 6 de julho houve notas musicais soltas
pela cidade de Guimarães. Pequenos
concertos, avulsos, começam em casas
particulares, lojas, bares e cafés, mas é
no Largo da Oliveira que esta multidão de
pessoas sons vai desaguar. Cada naipe
da orquestra, formada por centenas de
pessoas, ocupou tanto a praça como as
varandas das casas.
A Operação: Oliveira foi o penúltimo
momento do Festival do Norte, iniciativa
promovida pela Turismo do Porto e Norte de
Portugal, ER.
O espetáculo, teve por base as raízes
musicais de Guimarães e a performance
envolve profissionais e amadores, o público
e a orquestra (composta por amadores,
vimaranenses com as suas caixas e bombos
das Festas Nicolinas e músicos profissionais
- quinze músicos de Guimarães serão líderes
de naipe).

XV SALÃO LUSO-GALAICO
DE CARICATURA
DOURO 2013
6 de julho
Vila Real

Num fim-de-semana especialmente quente,
a inauguração da décima quinta edição
do Salão Luso-Galaico de Caricatura –
Douro 2013 fervilhou em ambiente de
festa. O humor reinou numa inauguração
particularmente concorrida (e divertida!) no
Teatro Municipal de Vila Real, na noite de 6
de Julho.
Na abertura da sessão, o Grupo de
Percussão do Conservatório Regional de
Música de Vila Real marcou o ritmo do Salão
de Caricatura que contou com a presença
do Presidente de Câmara Municipal de Vila
Real, Dr. Manuel Martins e do Presidente
da Região de Turismo do Porto e Norte de
Portugal, Dr. Melchior Moreira

FESTAS SEBASTIANAS DE
FREAMUNDE
APRESENTAÇÃO NA LOJA
INTERATIVA DO AFSC
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10 de julho
Porto

O Presidente da Turismo Porto e Norte
de Portugal (TPNP), Melchior Moreira
reconheceu as Sebastianas como Produto
Turístico que merece ser promovido junto
dos turistas, através da principal porta
de entrada no Norte que é o Aeroporto
Francisco Sá Carneiro. A vontade de
promover esta festividade, nas suas
múltiplas vertentes, festiva, religiosa,
cultural e artística, foi manifestada na
apresentação na Loja Interativa da TPNP,
no Aeroporto Francisco Sá Carneiro,
compromisso que foi assumido perante a
Associação Sebastianas de Freamunde,
Comissão das Festas Sebastianas 2013,
o Presidente do Município, o Vereador do
Pelouro do Turismo e o Presidente da Junta
de Freguesia de Freamunde.
Pela 1ª vez, as Festas Sebastianas e o seu
cartaz vão estar em todas as plataformas
de comunicação da Entidade de Turismo,
desde S. João da Madeira a Santiago
de Compostela, equiparando as Festas
Sebastianas a um produto turístico da
Região Norte. A TPNP está a aumentar a
sua rede de lojas interativas, pretendendo
atingir 53 no total, que “vendem” o melhor
da Região Norte, dando a conhecer as raízes
e tradições, produtos locais, património e
as suas gentes, sendo de realçar o facto de
Paços de Ferreira já ter protocolado com
esta entidade para a instalação de um loja
interativa no Parque Urbano.
Mas a promoção das Sebastianas não
passa só pelas plataformas digitais da
TPNP, mas também pela vontade ontem
bem vincada pelo Dr. Melchior Moreira, que
considerou que “dentro do que é o nosso
produto estratégico, ao nível do turismo
religioso, esta é uma festa importantíssima”,
garantindo uma colaboração permanente
para o enriquecimento destas festividades.
Durante este encontro formal entre os

responsáveis do Turismo da Região Norte e
os representantes do Município e das Festas
Sebastianas, foram algumas dezenas de
pessoas, nacionais e estrangeiras, que se
abeiraram da Loja Interativa, no Aeroporto,
e que tomaram contacto com o vídeo
promocional das Sebastianas, projetado
no ecrã gigante instalado naquele espaço,
decorado a rigor com os traços que melhor
caraterizam as Sebastianas: os Bombos,
que se pretende bater o record mundial de
pessoas a tocar o bombo tradicional; a vaca
de fogo, cuja tradição nasceu em Freamunde
e um gigantone, numa alusão às marchas
alegóricas, que atraem milhares de pessoas
no período das festas.
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11 de julho
Porto

COMUNIDADE JUDAICA
ASSINATURA DO
MEMORANDO

A Sinagoga Kadoorie Mekor Hai, no Porto,
recebeu a cerimónia de assinatura de
um Memorando de Entendimento entre a
Entidade Regional Turismo do Porto e Norte
de Portugal e a Comunidade Israelita do
Porto. Este memorando visa a promoção
e divulgação da herança judaica na cidade
do Porto. A apresentação esteve a cargo
do historiador Joel Cleto. Na assinatura do
Memorando de Entendimento estiveram
presentes o Presidente da TPNP, Melchior
Moreira e a Vice-presidente da Comunidade
Israelita, Isabel Lopes.
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12 de julho
Espinho

FESTIVAL DO NORTE

Espinho foi a última paragem da II edição
do Festival do Norte.
Depois de Santa Maria da Feira, Valongo e
Guimarães, o Festival do Norte chegou a
Espinho no passado dia 12 e 13 de Julho.
As ruas e praças da cidade nortenha
encheu-se de música, performance,
artes plásticas e estreias nacionais e
internacionais.
Nos dois dias de festival, ocorreram
concertos e diferentes atividades que
ajudaram os visitantes a conhecer melhor
a história, os hábitos e o quotidiano da
comunidade.
No que diz respeito à música, os Sensible
Soccers que abriram o festival, na noite de
dia 12, às 20:00, na Praia da Baía, seguido
de Capicua, que subiu ao palco uma hora
depois.
A música continuou a 13 de Julho e ocupou
todo o dia, começando bem cedo, às 10:00

com Nuno Prata. Filho da Mãe cantou às
11:00 no Mercado Municipal e ao meio-dia
foi a vez de Minta & The Brook Trout junto à
Casa Alves Ribeiro.
A tarde começou com Emmy Curl, às 15:00,
no Intensus. Uma hora depois, a festa
prosseguiu na Cafetaria Conde Ferreira.
O fim do festival ficou a cargo de JP Simões
que atuou às 18:00 no mesmo lugar de
Emmy Curl.
O Festival do Norte foi promovido pelo
Turismo do Porto e Norte de Portugal
e cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER).
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MUNICÍPIO DE VILA NOVA
DE GAIA
PROMOÇÃO NA LOJA
INTERATIVA DO AFSC
12 e 18 de julho
Porto

Decorreu na loja Interativa do AFSC
entre os dias 12 e 18 do mês de Julho,
a promoção do município de Vila Nova
de gaia. Este evento proporcionou aos
visitantes momentos e experiências de
lazer e bem estar. Foram promovidos/
divugados espaços de lazer, como parques,
espaços verdes e temáticos (ex: Estação
Litoral da Aguda, Zoo de Santo Inácio,
Parque Biológico, Reserva Natural dos
Estuário do Douro, etc.) Promoção/
divulgação de eventos internacionais
como o “Festival Marés Vivas” e “Positive
Vibes”. Promoveu-se equipamentos que
proporcionaram momentos de lazer e bemestar, nomeadamente Spas.(ex: Spasus)
Divulgaram-se igualmente empresas do
Concelho cujo ramo profissional contribui
para a saúde e bem-estar do indivíduo, como
a produção de chás e ervas aromáticas/
medicinais (ex: Cantinho das Aromáticas).

CITY & SHORT BREAKS
TPNP APRESENTA GUIA
16 de julho
Vila nova de Gaia

Foi apresentado no dia 16 de Julho, pelas
11h, no Espaço Porto Cruz, em Vila Nova
de Gaia, o Guia City & Short Breaks. Esta
brochura turística pretende “motivar, apoiar
e orientar a visita à Região, bem como, se
apresenta como mais um trabalho que a
TPNP disponibiliza, também, para uso das
empresas privadas do sector”.
Este novo projecto da Delegação do Touring
Cultural & Paisagístico e dos Patrimónios
foi conseguido em colaboração com os
Municípios de Matosinhos, Porto e Vila Nova
de Gaia.
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HOTEL E PARQUE AQUÁTICO
20 de julho
Torre de Moncorvo

Torre de Moncorvo terá um novo hotel e
parque aquático no valor de 15 milhões.
Foi lançada a primeira pedra num novo
empreendimento turístico em Torre de
Moncorvo. Trata-se de um projeto de dois
módulos que começou a ser construído
no passado dia 20, prevendo-se a sua
conclusão para Julho do próximo ano. Tratase de um parque aquático, AQUAFIXE, com
um conjunto de 4 diversões, estando aberto
entre maio e Setembro. No resto do ano
deverá ter outro tipo de utilização como
a organização de espectáculos musicais.
A cerimónia contou com a presença do
Presidente da Entidade Regional de Turismo
do Porto e Norte de Portugal, Melchior
Moreira.

PEDRAS SALGADAS
SPA & NATURE PARK
20,21,22 e 23 de julho

A TPNP, E.R. a convite da UNICER marcou
presença no “Open Day Unicer” integrado
na inauguração do “Pedras Salgadas Spa
& Nature Park”, o qual, pela adequada
sustentabilidade ambiental e territorial, é
um projeto de interesse nacional (PIN), no
qual foram investidos 20 milhões de euros,
conferindo uma nova dimensão turística ao
Norte do País.
Nos dias 20, 21, 22 e 23 de Julho, a
TPNP dinamizou um espaço de promoção
integrada do Porto e Norte de Portugal com
o apoio da VITAGUIAR. Destaque para os
dois agentes económicos ligados ao setor
turístico do Douro que se associaram de
forma ativa e marcaram presença no nosso
espaço promovendo os seus produtos e
serviços e estabelecendo um conjunto de
profícuos contatos.

DOURO ROYAL VALLEY
HOTEL & SPA
COLOCAÇÃO DA 1ª PEDRA

investimento”, foi a frase mais marcante
de Joaquim Ribeiro no uso da palavra.
“Seremos rigorosos com o cumprimento
dos prazos de execução da obra, por isso
esperamos que no final do ano de 2014,
as portas do Douro Valley se abram para
o Douro”, finalizou. Rosário Gambôa
salientou as muitas entidades envolvidas
para que este projeto resultasse. “Foi
preciso a confluência de muitas pessoas
ligadas às várias escolas e administração
do IPP, da JASE, da Câmara Municipal
de Baião, da CCDRn, do Turismo Porto e
Norte, do IPTM para, finalmente estarmos
aqui hoje. Contudo, quando o projeto me
foi apresentado senti-me uma privilegiada
e a decisão do IPP se associar como
parceiro só podia ter sido positiva, pelo
seu caráter diferenciador”. Dois recados
foram deixados pelo vice-presidente da
CCDRn: “ Parabéns à JASE, pois só há uma
forma de combater a crise, que é fazer e
a partir de Baião vamos sair da crise. E,
depois porque o turismo não é só Lisboa, o
turismo também é aqui!” Melchior Moreira
referiu ser a sua intervenção mais difícil
em 5 anos, desde que se encontra com a
responsabilidade de dirigir o Turismo Porto
e Norte.
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21 de julho
Baião

No dia 21 de junho, foram recebidos os
convidados para a cerimónia de Lançamento
da Primeira Pedra do Douro Royal Valley
Hotel & SPA ***** Application School Hotel,
numa das mais magníficas Albufeiras do Rio
Douro, localizada no lugar da Pala, freguesia
de Ribadouro.
Participaram, na cerimónia, o presidente
da Assembleia Municipal de Baião, José
Pinho Silva, o presidente da Câmara de
Baião, José Luís Carneiro, os promotores
do empreendimento, Joaquim Ribeiro e
Salvador Oliveira (Administradores da
JASE, Empreendimentos Turísticos), a
presidente do Instituto Politécnico do Porto,
Rosário Gambôa, o presidente do Turismo
Porto e Norte, Melchior Moreira e o vicepresidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte, Álvaro
Carvalho.
As intervenções foram unânimes
ao classificarem este projeto como
diferenciador, único no país que congrega
lazer com conhecimento e um exemplo
de como sair da crise.José Pinho Silva
abriu a sessão e não poupou os elogios
às intervenções dos promotores do Hotel
pelo seu arrojo e persistência num projeto
que demorou cerca de seis anos para
se consolidar, ao presidente da Câmara
pela sua capacidade de diálogo com as
instituições determinante para a captação
de investimentos para o concelho de Baião,
ao IPP pela sua parceria com setor privado,
ao Turismo Porto Norte pelo esforço na
promoção de uma marca fortíssima como
é o Douro e à CCDRN pela capacidade de
perceber o carácter inovador deste projeto e
apoiá-lo financeiramente.
“ Sempre quisemos ser embaixadores no
Douro e sonhamos com a nossa expansão
para esta região e com a ajuda de todos
foi possível a concretização deste grande
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MONTRA NACIONAL
APRESENTAÇÃO DO CD
“FADO”
24 de julho
IVDP, Porto

Considerando o Verão, a altura de excelência
para o Turismo e sendo um mês direcionado
para as férias e o lazer em que muitos
portugueses regressam a casa, a Montra
Nacional lança o CD Fado - Montra Nacional,
para levar parte do património e da cultura
portuguesa além-fronteiras.
O Turismo do Porto e Norte é um parceiro
estratégico da Montra Nacional desde a sua
primeira edição.
Júlio Meirinhos – Vice-Presidente da
TPNP, E.R. fez a apresentação exaltando a
excelência do projeto, seguindo-se a atuação
do Fadista António Pinto Bastos e um Porto
de Honra oferecido à Comunicação Social e
Convidados.
O Centro Histórico do Porto, o Fado e o
Vinho do Porto três ícones do Património da
Humanidade.

BUGIADA E MOURISCADA
CENTRO CULTURAL RECEBE
MOMENTO CULTURAL
6 de julho
Valongo

O livro “Volta – Pela Festa de S. João de
Sobrado” foi apresentado pelos autores
Eduardo Brito e Rita Medinas Fausto. Esta
obra explora os quadrantes menos visíveis
desta festa: a sua preparação, os seus
espaços vazios, testemunhos, sonoridades,
memórias e expectativas, criando um
documento visual e sonoro contemporâneo
sobre o grande dia sobradense. Este
projecto é desenvolvido em articulação
com as equipas afetas ao processo de
candidatura da Bugiada a Património
Cultural Imaterial da UNESCO.
As interpretações gráficas da festa,
liderada pela equipa We Came From Space,
constituem uma alternativa à produção e
concepção de conteúdos visuais da Bugiada
e Mouriscada, revisitando a sua iconografia
tradicional. Assim, esta exposição de
serigrafia consiste no trabalho de artistas
da nova geração.
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31 de julho
Viana

ROMARIA D’AGONIA
DECLARADA DE INTERESSE
PARA O TURISMO

O presidente da Câmara Municipal de Viana
recebeu, das mãos da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal, a
Declaração de Interesse para o Turismo da
Romaria d’Agonia. José Maria Costa afirma
que esta declaração é «o reconhecimento do
trabalho feito ao longo dos anos por
inúmeras entidades que constroem a
romaria, representando também uma
responsabilidade acrescida para a
manutenção daquilo que é autêntico e
genuíno». O representante da Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte, Marco
Sousa, sublinhou que este é o segundo
evento turístico religioso do país a receber
esta distinção, esperando que a partir de
agora aumente o impacto nacional e
internacional daquele que considera um dos
cincos eventos mais importantes da região
Norte. Declaração é «o reconhecimento do
trabalho feito»

Festival do Norte
leva Orquestra
Urbana ao Largo da
Oliveira, em
Guimarães
Amanhã, dia 6 de julho
haverá notas musicais soltas
pela cidade de Guimarães.
Pequenos concertos, avulsos,
começam em casas
particulares, lojas, bares e
cafés, mas é no Largo da
Oliveira que esta multidão de
pessoas sons vai desaguar.
Aqui, cada naipe da
orquestra, formada por
centenas de pessoas,
ocupará tanto a praça como
as varandas das casas.
A Operação: Oliveira é o
penúltimo momento do
Festival do Norte, iniciativa
promovida pela Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
E.R.. Depois de Valongo e
Santa Maria da Feira, o

Festival do Norte passa ainda
por mais duas cidades:
Guimarães a 6 de julho e
Espinho a 13 de julho. O
espetáculo, integrado na
programação da Noite
Branca de Guimarães, tem
por base as raízes musicais
de Guimarães e a
performance envolve
profissionais e amadores, o
público e a orquestra
(composta por amadores,
vimaranenses com as suas
caixas e bombos das Festas
Nicolinas e músicos
profissionais - quinze
músicos de Guimarães serão
líderes de naipe). A direção
da orquestra está a cargo de
Tim Steiner. Tem dirigido
centenas de projetos
criativos em toda a Europa,
em todos os contextos
musicais e sociais. Compôs e
dirigiu a abertura dos Special
Olympics de 2009 e a
Operação Big Bang para
Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura.
Desenvolve, no momento,
projetos na Casa Da Musica e
na Guildhall School of Music
and Drama em Londres.

Braga vai ter
delegação de
Turismo Religioso
A Turismo do Porto e Norte
de Portugal, E.R. inaugura,
amanhã, sexta-feira, dia 5
de Julho, a Delegação de
Turismo Religioso, no antigo
edifício da Estação de
Caminhos de Ferro de Braga.
Esta cerimónia conta com a
presença de Melchior
Moreira, Presidente da
TPNP, E.R., Mesquita
Machado, Presidente da
Câmara Municipal de Braga
e respectiva vereação,
juntamente com
representantes de outras
associações que também
irão partilhar o espaço da
Delegação.

Espinho recebe
Festival do Norte a
12 e 13 de julho
Emmy Curl, Capicua ou JP
Simões são apenas alguns
dos nomes da música
nacional que vão passar por
Espinho, no próximo fim-desemana. É o Festival do
Norte que está a chegar às
ruas da cidade. “Nos dias 12
e 13 de julho a música vai

andar atrás das pessoas, ao
lado delas, de braço dado.
Vai estar ao fundo da rua, ao
virar da esquina, naquela
varanda, no cimo daquelas
escadas, à porta daquela
loja”, lê-se no site da
iniciativa, que promete um
fim de semana recheado de
sons, nas ruas da cidade de
Espinho. A maratona
começa na noite de dia 12,
com Sensible Soccers, às
20h, na Praia da Baía. Uma
hora depois, sobe ao palco a
Capicua. Já a 13 de julho, a
música dura todo o dia: às
10h, Nuno Prata dá música
no Aipal; às 11h Filho da
Mãe está no Mercado
Municipal e às 12h, Minta &
The Brook Trout estão junto
à Casa Alves Ribeiro (rua
19). Depois do almoço,
Emmy Curl ajuda a fazer a
digestão, às 15h, no
Intensus. NACO continuam
na Cafetaria Conde Ferreira,
às 16h, e à hora do lanche é
JP Simões que volta ao
local onde já atuou emmy
Curl para terminar a
maratona, às 18h. Uma
programação a cargo de
André Gomes, editor do
BodySpace, que vai servir de
banda sonora a uma série de
atividades que decorrem no
âmbito deste Festival do
Norte. No sábado, 13 de
julho, Ana Aragão apresenta
“Espinho: Uma cartografia
(des)encontrada”. A jovem
arquiteta - licenciada pela

Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto -, que
“faz da paixão pelas cidades
mote para o seu universo
gráfico”, vai a cartografia da
cidade de Espinho, num
“encontro entre a cidade
objetiva e a cidade subjetiva,
entre a imagem real e
imagem mental”. Já Tim
Steiner quer dar “um
concerto com e para toda a
cidade”, às 19h, na Praça da
Câmara Municipal. “O
espetáculo propõe a criação
de música a partir do
trabalho com professores e
alunos da Academia de
Música de Espinho e uma
performance com
profissionais e amadores,
orquestra e público. A ideia
é compor um corpo de obra
inédito, usando material
sonoro com que os
intervenientes se
identifiquem e que crie um
forte sentimento de
pertença entre a população”.
Já às 22h, também na Praça
da Câmara Municipal,
acontece “Sensorama
Espinho”, um espetáculo de
“vídeo-mapping”, da Dub
Video Connection, que quer
“redescobrir a identidade da
cidade, através da sua
relação com o mar e com o
comboio”. Enquanto isso,
João Martins, sonoplasta e
compositor, vai criar uma
“cartografia sonora possível,
comunitária, intersubjetiva,
da cidade de Espinho”, que

procura “descobrir as
relações entre as
comunidades envolvidas e
entre estas recolhas, o
território e as suas
dimensões simbólicas”.
O projeto vai ser
apresentado sob a forma de
instalações sonoras, entre
as ruas 8 e 24. Uma
iniciativa pela “valorização
social, cultural e económica
da região do Norte de
Portugal” Mas Espinho é
apenas um dos pontos do
Festival do Norte, que
envolve ainda Santa Maria
da Feira, Valongo e
Guimarães. O objetivo é
levar música, performance,
artes plásticas e estreias
nacionais e internacionais às
ruas e praças das cidades do
Norte de Portugal. Este é já
o segundo ano consecutivo
da iniciativa, que em 2012
aconteceu em Braga, Viana
do Castelo e Vila Nova de
Gaia. Promovido pela
Turismo do Porto e Norte de
Portuga l (TPNP), e
cofinanciado pelo Fundo
Europeu de
Desenvolvimento Regional
(FEDER), o Festival do Norte
“obedece a uma visão
transversal de turismo
criativo e elege a
criatividade, o conhecimento
e a inovação como fatores
essenciais à valorização
social, cultural e económica
da região do Norte de
Portugal”.
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SOBRE NÓS

TPNP aposta na
complementaridade
da oferta
O Porto e Norte de Portugal

enriquecedoras e totais,
fazendo com que desta
forma possamos ser
absolutamente
diferenciadores” sublinha.
Para este objectivo, a
importância de todos os
actores turísticos da região
é realçada, com particular
destaque para a
performance do novo
Terminal de Cruzeiros de
Leixões e do
“importantíssimo papel”
desempenhado pelo
Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, com a captação de
novas rotas e de um maior
número de companhias de
serviço ‘low cost’.
Manter a aposta na
diversidade
Melchior Moreira defende
que a aposta da Entidade
Regional deve passar pela
diversidade e “qualidade do
nosso destino”, assim como
na criação “de mais e
melhor negócio e nas
tecnologias limpas”, onde se
destaca o projecto mundial
das “Lojas Interactivas de
Turismo” e no reforço da
competitividade do destino.
Para Melchior Moreira a
estratégia da região passa
por “orientar o nosso
trabalho no sentido de
desenvolver sinergias entre
todos os parceiros, públicos
e privados, aproveitando
todo o potencial do território
através de estratégias
consertadas, sendo por isso

fundamental o apoio dos
municípios e do trade
regional”.
Salienta-se a importância
que os programas de
aventura ou eventos
passaram a ter nos últimos
anos e que se reflecte na
estratégia da entidade
regional. “Hoje a base da
oferta já não é apenas “Sol e
Mar”. É património e cultura,
é gastronomia e vinhos, é
turismo cada vez mais
activo e em contacto com a
natureza, é experiências
diferenciadoras. E esse é o
caminho que no destino
Porto e Norte de Portugal
todos temos vindo a
apostar”, afirma.

Porto, Gaia e
Matosinhos com guia
para “rapidinhas de
fim de semana”
Os turistas que visitem o
Porto, Gaia ou Matosinhos
para “rapidinhas de fim de
semana” têm disponível, a
partir de hoje, o guia ‘City &
Short Breaks’ na página da
Internet do Turismo do
Porto e Norte de Portugal.
“O que nós pretendemos, no

Turismo do Porto e Norte de
Portugal, é, numa viagem
muito curta de um fim de
semana, mostrar o melhor
que temos em termos de
promoção turística (...) de
forma a que possamos
convencer os turistas a
regressar novamente ao
Porto, aumentando a estada
média do turista na região”,
explicou o presidente do
Turismo do Porto e Norte de
Portugal, Melchior Moreira.
Na apresentação do projeto
“City & Short Breaks no
Norte de Portugal”, Melchior
Moreira explicou que, com
esta iniciativa, os turistas
que cheguem ao Porto, Gaia
e Matosinhos para
“rapidinhas de fim de
semana” podem aceder a
informações grátis via
Internet de mapas com
pontos de interesse,
contactos e horários,
festividades dos concelhos,
dicas sobre gastronomia,
vinhos e agenda cultural da
região. “É uma aposta que
queremos assumir”, diz
Melchior Moreira, referindo
que estas “rapidinhas de fim
de semana” são para que o
turista possa usufruir de
experiências e partem do
triângulo Porto, Gaia e
Matosinhos para “o resto da
região”. O Guia City & Short
Breaks, que a Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal
apresentou hoje, é fruto de

um trabalho realizado em
colaboração com os
municípios de Matosinhos,
Porto e Vila Nova de Gaia, e
tem o objetivo de “apoiar o
turista ao longo da sua
estadia, bem como,
despertar todos os seus
sentidos fazendo-o
regressar e, se possível,
aguçando-lhe o apetite para
poder, ainda, partir à
descoberta dos muitos
encantos e recantos do
restante território”, lê-se na
plataforma. O produto
estratégico ‘City & ShortBreaks’ simboliza a
dinamização social ao
serviço do desenvolvimento
turístico.

Vila Pouca investe 3
milhões no turismo
O PROJETO turístico que
inclui uma aldeia rural e um
parque de campismo, a
construir em Vila Pouca de
Aguiar até 2015, vai custar
3 milhões de euros,
anunciou o município.
O projeto da aldeia rural,
que ficará instalado junto à
barragem da Falperra, inclui
a construção de uma dezena
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TPNP vai promover
herança judaica da
cidade do Porto
O Turismo do Porto e Norte
de Portugal (TPNP) assina
hoje, pelas 10h30, um
memorando de entendimento
com a Comunidade Israelita
do Porto, com vista à
divulgação e promoção do
património que compõe a
herança judaica da cidade do
Porto. Conta com a presença
do presidente do TPNP,
Melchior Moreira, o vicepresidente da Comunidade
Israelita, Isabel Lopes,
sendo a apresentação do
documento conduzida pelo
historiador Joel Cleto.

está cada vez mais na moda.
Melchior Moreira, presidente
da Entidade Regional do
Turismo do Porto e Norte,
assegura que a procura tem
vindo a aumentar de forma
extraordinariamente
simpática” para a região.
Este crescimento resulta
sobretudo do trabalho em
rede da entidade regional
com os parceiros da região,
que juntos, têm “procurado
promover as características
de cada um e aproveitar
para divulgar outros de
molde a tornar mais forte o
potencial do conjunto da
oferta regional”.
Entre os principais produtos
procurados pelos turistas
destacam-se os ‘city short
breaks’, o ‘touring’ cultural,
turismo religioso,
gastronomia e vinhos,
turismo de natureza e
turismo náutico. Segundo
Melchior Moreira, cada um
dos produtos estratégicos
“vive da interligação com os
restantes, dando ênfase à
importância da
complementaridade da
nossa oferta”. O Porto e
Norte de Portugal tem
verificado que existe uma
“natural apetência” para que
o turista que visita a região
procure usufruir das
experiências variadas que
tem ao dispor. “O nosso
trabalho é feito no sentido
de permitir que a procura
tenha experiências

Apoios alternativos
ao QREN
apresentados a
empresários
Informar e esclarecer os
empresários sobre os
sistemas de apoio ao
turismo alternativos ao
QREN, orientar a criação de
empresas no Turismo,
reflectir sobre os desafios
que se colocam às empresas
do turismo e apoiar os
diversos agentes turísticos
regionais na implementação
de projectos de investimento
turístico relevantes, foram
os objectivos da sessão de
esclarecimento promovida
pelo Turismo do Porto e
Norte de Portugal, na tarde
de ontem, na casa da Botica.
‘Sistemas de Apoio
Financeiro para o Turismo
alternativos ao QREN’ foi o

tema da palestra, que reuniu
à mesma mesa a Câmara
Municipal da Póvoa de
Lanhoso e a Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento Regional
do Norte (CCDR-N).
Há quem diga que é o sector
do futuro. A Póvoa de
Lanhoso sendo um município
muito pequeno não fugirá
certamente à regra”,
destacou Armando
Fernandes, vereador da
Câmara Municipal da Póvoa
de Lanhoso, na sessão de
abertura. Na sua
intervenção, Armando
Fernandes destacou que,
nos últimos anos, os
promotores do concelho da
Póvoa de Lanhoso têm
conseguido apoios,
nomeadamente no que
concerne ao PRODER. As
linhas de apoio ao Turismo,
direccionadas para micro e
PME’s e o SIALM (Sistema
de Incentivos de Apoio
Local a Micro Empresas)
foram os temas que
marcaram a conferência. No
que diz respeito ao SIALM,
uma das medidas do
programa Valorizar, Luísa
Queirós, da CCDR-N, revelou
que tem como objectivo
apoiar exclusivamente as
microempresas já
existentes, apoiando a
realização de investimento e
a criação líquida de postos
de trabalho. Indústria,
comércio, serviços, energia,

transportes e logística e
turismo são as actividades
que se enquadram no
SIALM.
Agostinho Peixoto, do
Gabinete de Apoio ao
Investidor do TPNP, deu a
conhecer à plateia os
mecanismo de acesso ao
crédito, nomeadamente a
linha de apoio à tesouraria, o
mecanismo de carência de
capital e a linha de apoio à
qualificação da oferta.

também eventos
internacionais, como o
“Festival Marés Vivas” ou
“Positive Vibes”.
A apresentação da loja
interactiva de Turismo no
Aeroporto conta com a
intervenção de Melchior
Moreira, presidente do
Turismo do Porto e Norte de
Portugal e de Mário
Fontemanha, Vereador da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia.

Gaia promove-se na
loja interactiva de
Turismo no
Aeroporto do Porto
O Município de Vila Nova de
Gaia promove esta manhã,
na Loja Interactiva de
Turismo do Aeroporto
Francisco de Sá Carneiro, o
seu património material e
imaterial dedicado ao Lazer
e Bem-Estar. Esta iniciativa
pretende dar a conhecer aos
turistas que frequentam o
Aeroporto do Porto, os
espaços de lazer de Gaia,
tais a Estação Litoral da
Aguda, o Zoo de Santo
Inácio, o Museu da Afurada
ou o Parque Biológico e

TPNP esclarece
hoteleiros sobre
“botões de pânico”
Os “botões de pânico”
pretendem “reforçar a
segurança de proximidade”,
pelo que são apenas “mais
um canal para o número
nacional de assistência 112”
O Turismo do Porto e Norte
de Portugal (TPNP)
esclareceu no passado dia
16 de julho, após um
comunicado da Associação
Portuguesa de Hotelaria,
Restauração e Turismo
(APHORT), que os “botões
de pânico” pretendem
“reforçar a segurança de
proximidade”, pelo que são

apenas “mais um canal para
o número nacional de
assistência 112”.
Começando por considerar
que “a região Norte é um
território seguro”, o TPNP
sublinhou, no entanto, que
“não basta dizer que o
somos, é necessário ter todo
um conjunto de serviços que
ajudem a que essa realidade
e esse sentimento seja
percecionado pelos
turistas”, motivo pelo qual
decidiu lançar o projeto
“botões de pânico”. No
esclarecimento enviado à
comunicação social, o TPNP
lembra que o projeto foi
desenvolvido “com o
Ministério da Administração
Interna”, tratando-se de um
serviço que “não acarreta
nenhum custo para os
utentes, os contribuintes ou
para as organizações”,
sendo a sua implementação
“parte do projeto da rede de
lojas interativas de turismo”.
Recorde-se que o TPNP
anunciou, em junho, que ia
implementar no exterior das
suas 53 lojas e postos de
turismo um “botão de
pânico” com o objetivo de
reforçar a segurança para
turistas, tendo o sistema
sido apresentado, pouco
tempo depois, na loja do
Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, no Porto, com a
presença do secretário de
Estado da Administração
Interna.

www.guimaraes2013.pt
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de unidades de alojamento
(bungalows), restaurante e
adega típicos, praça para
eventos, área de banhos,
parque infantil, balneário
romano e um espaço
museológico. Está ainda
prevista a construção de
uma piscina biológica.

Lançada a primeira
pedra do Hotel Douro
Royal Valley
No dia 21 de junho, foram
recebidos os convidados
para a cerimónia de
Lançamento da Primeira
Pedra do Douro Royal Valley
Hotel & SPA *****
Application School Hotel,

numa das mais magníficas
Albufeiras do Rio Douro,
localizada no lugar da Pala,
freguesia de Ribadouro.
Participaram, na cerimónia,
o presidente da Assembleia
Municipal de Baião, José
Pinho Silva, o presidente da
Câmara de Baião, José Luís
Carneiro, os promotores do
empreendimento, Joaquim
Ribeiro e Salvador Oliveira
(Administradores da JASE,
Empreendimentos
Turísticos), a presidente do
Instituto Politécnico do
Porto, Rosário Gambôa, o
presidente do Turismo Porto
e Norte, Melchior Moreira e
o vice-presidente da
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
do Norte, Álvaro Carvalho.
As intervenções foram
unânimes ao classificarem
este projeto como
diferenciador, único no país
que congrega lazer com
conhecimento e um exemplo
de como sair da crise.José
Pinho Silva abriu a sessão e
não poupou os elogios às
intervenções dos
promotores do Hotel pelo
seu arrojo e persistência
num projeto que demorou
cerca de seis anos para se
consolidar, ao presidente da
Câmara pela sua capacidade
de diálogo com as
instituições determinante
para a captação de
investimentos para o
concelho de Baião, ao IPP

pela sua parceria com setor
privado, ao Turismo Porto
Norte pelo esforço na
promoção de uma marca
fortíssima como é o Douro e
à CCDRN pela capacidade
de perceber o carácter
inovador deste projeto e
apoiá-lo financeiramente. “
Melchior Moreira referiu ser
a sua intervenção mais
difícil em 5 anos, desde que
se encontra com a
responsabilidade de dirigir o
Turismo Porto e Norte. “Eu o
presidente da Câmara
Municipal de Baião somos,
hoje, as pessoas mais
felizes, por partilharmos
este momento. Trata-se de
um investimento exemplar a
nível Europeu por cinco
razões: 1) Articula o
investimento privado com os
fundos públicos,
nomeadamente
comunitários; 2) Articula os
centros de investigação e do
ensino superior com a
estrutura empresarial,
económica e social; 3)
Ocorre num setor nevrálgico
do desenvolvimento da
região norte e do país, ou
seja, no Turismo; 4) Garante
uma resposta em termos de
emprego qualificado e de
escoamento dos produtos
locais e regionais; 5)Durante
o período de construção
temos a garantia de que as
empresas locais e regionais
serão envolvidas no projeto
e indiretamente os setores

da restauração, do
alojamento serão também
dinamizados, elencou José
Luís Carneiro. “De janeiro de
2006 a julho de 2013
conhecemos um
investimento superior a 20
milhões de euros em 2
unidades hoteleiras no
concelho de Baião e no fim
deste investimento seremos
o concelho do Douro com
maior capacidade de
alojamento. A este valor
acresce mais 4 milhões de
euros de projetos públicos e
privados, executados e
outros em fase de execução.
Acreditar é muito
importante e a política é
essa arte de alcançar aquilo
que parece inatingível. É
isso que vivemos aqui, hoje”.
O presidente da Câmara
Municipal de Baião
aproveitou a oportunidade e
lançou o desafio ao vicepresidente da CCDRn para
apoiar o projeto de
Reconversão e Restauro
deste valioso Mosteiro, que
tem a marca do prestigiado
arquiteto português, Álvaro
Siza Vieira.

Douro pode ter
estratégia
territorial de
desenvolvimento
Antes da ordem do dia desta
sessão, foi dada a palavra a
Melchior Moreira, presidente
da Turismo do Porto e Norte
de Portugal, que se
comprometeu a criar uma
delegação no Douro daquela
entidade, bem como
associar o enoturismo
gastronomia e vinhos como
produtos estratégicos da
região. Defendeu também
que se sair vencedor das
próximas eleições tudo fará
para garantir os postos de
trabalho dos funcionários da
agora extinta Turismo do
Douro.
Ainda na reunião foi decidido
abrir um concurso para o
fornecimento de energia
elétrica em Baixa Tensão em
mercado liberalizado.
Os autarcas da CIM Douro
reuniram Douro pode ter
estratégia territorial de
desenvolvimento.
A pretensão de realizar uma
candidatura para a
Elaboração da Estratégia
Territorial de
Desenvolvimento do Douro
para 2014/2020 é um desejo
da Comunidade
Intermunicipal. Trata-se de
um plano que pretende
eliminar problemas da região
e apoiar setores estratégicos
para o seu desenvolvimento
sustentável.
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Memórias da Bugiada
e Mouriscada no
Centro Cultural de
Sobrado
O Centro Cultural de
Sobrado, em Valongo,
recebe na próxima quartafeira, dia 24 de julho, um
momento cultural dedicado
à Bugiada e Mouriscada. No
âmbito desta tradição
enraizada nas gentes de
Sobrado, Valongo, e agora
parte integrante do Festival
do Norte, o dia 24 de julho é
dedicado à cultura e
preservação da memória
desta festa. O livro “Volta Pela Festa de S. João de
Sobrado” será apresentado
pelos autores Eduardo Brito
e Rita Medinas Fausto. Esta
obra explora os quadrantes
menos visíveis desta festa: a
sua preparação, os seus
espaços vazios,
testemunhos, sonoridades,
memórias e expectativas,
criando um documento
visual e sonoro
contemporâneo sobre o
grande dia sobradense. Este
projecto é desenvolvido em
articulação com as equipas

afetas ao processo de
candidatura da Bugiada a
Património Cultural
Imaterial da UNESCO. As
interpretações gráficas da
festa, liderada pela equipa
We Came From Space,
constituem uma alternativa
à produção e concepção de
conteúdos visuais da
Bugiada e Mouriscada,
revisitando a sua iconografia
tradicional. Assim, esta
exposição de serigrafia
consiste no trabalho de
artistas da nova geração. A
intervenção do FESTIVAL
DO NORTE enquadra-se na
preparação, por parte do
Município de Valongo e da
Casa do Bugio, da
candidatura da Bugiada e
Mouriscada a Património
Imaterial da Humanidade.
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À semelhança das anteriores

Esposende volta, assim, a integrar

edições, o evento contará com

o circuito dos festivais de Verão

o apoio logístico e institucional

através da realização deste

das diferentes associações

evento, um cartaz do Município

locais, empresários do concelho,

Pelo Caminho de Santiago é o

que, deste modo, vê projectado

Município de Esposende e da

mote da 6ª etapa do programa

o seu nome no plano nacional,

Esposende Ambiente E.M.

Caminhar para Conhecer Barcelos,

arrastando milhares de adeptos da

num percurso linear entre a

boa música portuguesa.
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das 22h00 e têm entrada livre.
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AGENDA

Tem lugar de 6 a 11 de Agosto, na

II Feira Medieval de
Esposende-Esposende

montalegre
Segada e Malhada
do centeio em Paredes
do Rio

30 de Agosto a 1 de Setembro

10 e 11 de agosto

de Parapente, evento que convoca

freguesia de Courel e a freguesia

Serra do Larouco em Montalegre,

de Barqueiros, que se realizará no

Nos próximos dias 2 a 6 de Agosto

dia 03 de Agosto às 08:30.

irá decorrer a 9.ª Jornada

O percurso une duas das mais

Gastronómica de Apúlia, na

importantes vias do caminho

Avenida da Colónia, junto à praia

muitos pilotos em volta de uma

de Santiago em solo português

de Apúlia. Conta com a

modalidade cada vez mais em

(caminho central e caminho da

participação de espaços de

voga em Portugal.

costa) que têm no concelho de

restauração, doces e bebidas,

Barcelos uma forte importância

onde diversas associações de

histórica.

Apúlia, irão mostrar uma grande

Rota do Contrabando
2013

Considerado de dificuldade média

variedade de pratos

7 de agosto

o percurso de pequena rota (PR)

gastronómicos, de carne, peixe e

À semelhança do que aconteceu

com cerca de 13km tem como

marisco.

em anos anteriores, volta

principais pontos de interesse

Este evento gastronómico

o alto da mulher morta, a igreja

pretende distinguir-se pela

românica de S. Pedro de Rates,

sua qualidade e fazer parte da

Festas da Cidade
14 a 19 de Agosto

mais uma realização da Copa
Ibérica e Campeonato Nacional

a ser recriada, na aldeia de
Em honra da Senhora da Saúde e

A aldeia de Paredes do Rio,

Tourém, Montalegre, a “Rota do

Soledade.

freguesia de Covelães, concelho

Contrabando”.

III Corrida “Encontro
Transfronteiriço”
Prova de atletismo

(Xinzo de Limia- Espanha)

também farão parte deste
certame.

Póvoa de Varzim
feira medieval

Considerada uma das maiores

celebram a amizade que os
une, num dia repleto de festa,

Promovida pela associação chã

30 de agosto a 1 setembro

a festa em honra de N. Sr.ª das

Feira de Artesanato
Tradicional e
Contemporâneo

11 de agosto

harmonia e convívio. Espanhóis

criativa, com o apoio do Ecomuseu

Dores realiza-se, anualmente,

10 a 20 de agosto

e portugueses, juntos pela fé,

de Barroso, Junta de Freguesia

no mês de Agosto. A tradicional

percorrem trilhos em duas

da Chã e Câmara Municipal de

e secular procissão, única pelos

procissões (uma vinda de Espanha

Montalegre, esta feira/festa

seus magníficos andores, faz

e outra de Portugal), com um

visa proporcionar momentos de

deslocar à Trofa milhares de

destino comum na raia – a

convívio e interação social entre as

visitantes. Conta com vários

Cambeira. Reunidos celebram

populações locais e não locais - os

dias de festividades, uma feira

a missa, seguida do almoço

visitantes/turistas.

de sementes, uma procissão
de andores, precedidas de uma
semana cultural. A festa conta já

Festa do pão e feira
das bicas de carne

PONTE DE LIMA
MOmentos em
português

ano é organizada pelo lugar de

Decorrerá no Jardim Público

10 e 11 de agosto

19 e 21 de agosto

Mosteirô, pertencente à freguesia

em Viana do Castelo, a Feira

de São Martinho de Bougado.

de Artesanato Tradicional e

com 247 anos de história e este

No âmbito do encontro

A Câmara Municipal da Póvoa

Tranfronteiriço que, anualmente,

de Varzim vai organizar a 3.ª

acontece entre as populações de

edição da «Feira Medieval»,

Tourém (Portugal- Montalegre)

Contemporâneo, integrada no
programa das Festas de Nossa

em colaboração com a «Velha

VIANA DO CASTELO
Festival “Jazz na Praça
da Erva”

e Randin (Espanha), tem lugar,

Lamparina - União de Artes e

1 a 3 de agosto

cerca de 78 artesãos da região,

pelo terceiro ano consecutivo

Ofícios e Recriações Históricas»,

muitos deles a apresentar

uma Prova de atletismo. Esta

na Praça do Almada, nos dias 30

trabalho ao vivo, mostrando um

corrida atravessará os dois países

de Agosto a 1 Setembro de 2013.

pouco do melhor que o Alto Minho

vizinhos, Portugal e Espanha.

Para além de um elevado número

tem para oferecer.

É um evento realizado no

O Município de Ponte de Lima

de artesãos de todo o país, a Feira

X Encontro
Transfronteiriço
Tourém-Randin

forno comunitário da aldeia de

continua a apostar numa politica

conta com um variado programa

Travassos da Chã (Montalegre),

cultural diferenciada, promovendo

de Animação

que pretende recriar e reavivar

uma programação regular, no

17 de agosto

todas as memórias ligadas

sentido de consolidar e fidelizar o

ao processo do ciclo do pão,

público. O Teatro Diogo Bernardes,

nomeadamente às práticas

apresenta no próximo mês de

culturais ligadas à moagem do

agosto, dois grandes espetáculos

pão. Além dessas atividades

no âmbito do projeto musical

na Praça da Erva. Mantém um

recreativas, haverá passeios

Momentos em Português, que

lugar de prestígio no panorama do

etnográficos pelos principais

privilegia a música portuguesa,

Jazz nacional e peninsular. Pelos

pontos de interesse da Freguesia

com a voz inconfundível de

seus palcos já passaram os mais

da Chã e vários pontos de

Carminho e fadista alentejano

importantes músicos de Jazz,

venda com produtos locais,

António Zambujo, respetivamente

mas também novos projetos. Na

nomeadamente os que são

nos dias 19 e 21 de agosto.

edição de 2013 conta com: Judy

Pela décima vez ininterrupta,

fabricados no forno, tais como:

Carminho, que regressa, no dia

Blue Eyes, Jogo de damas, Maria

duas aldeias raianas Tourém

pão centeio, bicas de carne e folar.

19 de agosto, ao Teatro Diogo

João e Mário Laginha e Minneman

(Montalegre- Portugal) e Randin

O mel, compotas e artesanato

Bernardes, a partir das 21h30.

Blues Band

Senhora d’Agonia. A edição deste
ano conta com a participação de

Romaria de Nossa
senhora d’Agonia,
Festas Concelhias de
Viana do Castelo

TROFA
FESTA EM HONRA DE
NOSSA SR.ª DAS DORES

Este Festival, na sua 22ª edição,

www.vianafestas.com

19 de julho a 3 de agosto

decorrerá em Viana do Castelo,

Apoio da C. M. de Viana do Castelo

16 a 20 de agosto
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campestre e animação duradoira.

romarias do Norte de Portugal,

Com organização da Câmara

bienal de cerveira

Municipal, os três concertos terão

27 de julho a 14 de setembro

entendimento e confraternização

vila do conde
feira nacional de
artesanato

lugar nos dias 27 de julho, 9 e 16

www.bienaldecerveira.pt

a tradição atinge o seu maior

entre os povos. Já na sua 17ª

27 de julho a 11 de agosto

de agosto, trazendo a Cerveira

expoente. O seu original programa

edição, realiza-se em 2013, de

nomes grandes da música

inclui Mordomia, Gigantones e

26 de Agosto a 1 de Setembro.

portuguesa.

Cabeçudos, Cortejos, Festa do

É organizado pela VianaFestas e

No dia 9 de agosto, o Auditório

Traje, Feira de Artesanato, Arraiais

AGFAM, com o apoio da Câmara

municipal vai receber Luísa Sobral,

Minhotos, Tapetes Floridos,

Municipal de Viana do Castelo,

num espetáculo em que partilhará

Procissão ao Mar, Cantares ao

Inatel e CIOFF. Reconhecido

Desafio e três distintos Fogos-de-

pelo CIOFF Internacional,

Esta iniciativa terá por objetivos

Pacheco. Esta sexta edição do

artifício que iluminam a cidade, o

desde 2006, este festival tem

despertar nos participantes o

“Cerveira ao Piano” fecha a 16 de

rio e o mar.

acolhido grupos de diferentes

interesse por uma alimentação

agosto com Mafalda Veiga e o Trio

Organização: VianaFestas.

países do mundo e percorrido um

saudável, discutir a importância

caminho de consolidação que tem

dos frutos, legumes e hortaliças

Ocupando um espaço privilegiado

XVII Festival de
Folclore
Internacional Alto
Minho

permitido ganhar credibilidade,

para a saúde, e explicar como

numa vasta área ajardinada no

Festa da História

colocando Viana do Castelo no

comer no envelhecer.

centro da cidade, contando com a

23 a 25 de agosto

percurso dos mais importantes

Nesta edição, o Mercado da Vila

presença de duas centenas de

objeto de debate e reflexão da mais

festivais internacionais de

vai contar com a participação de

artesãos, grande parte dos quais

antiga bienal de arte do país.

26 de agosto a 1 de setembro

folclore da Europa. Os grupos

dezenas de artesãos, produtores

demonstrando ao vivo o seu saber

O evento integrará um Concurso

www.vianafestas.com

participantes no ano de 2013 são

e comerciantes locais e com uma

nas mais diversas expressões do

Internacional, um Artista

Apoio: Câmara Municipal de Viana

da Espanha, Croácia, Estados

grande variedade de produtos

artesanato - e cobrindo a

Homenageado, Projetos Curatoriais,

do Castelo, Inatel e CIOFF.

Unidos, Índia, Venezuela, Lituânia

artesanais e agrícolas, tais como,

totalidade das regiões

Artistas Convidados, Performances,

e Eslovénia. Realizar-se-á em

trabalhos em lã, cobre, linho,

portuguesas, esperamos que, uma

Residências Artísticas, Workshops

vários locais do distrito de Viana do

vime, madeira, raízes, rendas,

vez mais, muitos visitantes, façam

e Ateliers Infantis, Conferências e

Castelo, tendo lugar as principais

arte-sacra, bordados, artes

de Vila do Conde o ponto de

Debates e Visitas Orientadas.

Galas na Praça da República e

decorativas, bijutaria, pinturas,

encontro e da grande festa do

Teatro Municipal Sá de Miranda.

velharias, batatas, legumes,

Artesanato Português.

Local: Praça da República, Teatro

hortaliça, fruta, plantas, vestuário

VILA VERDE
na rota das colheitas

Municipal Sá de Miranda, outros.

entre outros.
Ao longo dos fins-de-semanas de

Vila Nova de Cerveira
Cerveira ao Piano

agosto a novembro

Organização: VianaFestas e AGFAM.

julho e Agosto em Vieira do Minho,

9 e 16 de agosto

maior, a mais bela, a mais alegre

Este Festival é símbolo de

e a mais típica de Portugal, onde

o palco com Olga Amaro e Marina

de Fado.

É um evento de recriação histórica

vieira do minho
mercado da vila

os expositores mostrarão ainda

que transforma a Vila num burgo

os seus dotes e as suas artes.

da Idade Média.

fins de semana de julho e agosto

Durante as tardes, os visitantes

Fazem parte desta iniciativa, uma

www.cm-vminho.pt

poderão assistir ao trabalho ao

área dedicada aos mais jovens

Vieira do Minho acolhe, pelo 4º

vivo dos expositores, tais como,

com atividades lúdicas, cavalos,

ano consecutivo, o Mercado da

confeção de broa de milho e bola

demonstrações de falcoaria,

Vila, um evento da Autarquia que

de carne, pintura, arte decorativa,

teatro de rua, música medieval,

pretende promover e estimular a

bordados, trabalhos em trapilho,

torneios apeados, zona árabe,

venda de produtos agrícolas dos

artesanato em pedra, cobre, linho,

malabaristas e espetáculos de

pequenos produtores locais e dos

lã, execução de cabos de cebolas

fogo, acampamento medieval

trabalhos artesanais dos artesãos

e alhos, vassouras de giesta,

e ceias medievais abertas ao

do concelho.

arranjos florais, etc.

público.

Arte: Crise e transformação será o
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A Romaria da Srª d’Agonia, a

Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

SIGA-NOS | FOLLOW US
www.portoenorte.pt

tel.: +351 258 820 270
email: turismo@portoenorte.pt

facebook.com/turismoportoenorte
twitter.com/portoenortept

